KARTA ZG Ł OSZENIA UCZNIA
DO GIMNAZJUM MIEDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA
Z ODDZIA Ł AMI DWUJ Ę ZYCZNY M I W WIEPRZU
Wypełnioną kartę zgłoszenia ucznia należy złożyć w sekretariacie szkoły
między 6 maja a 10 czerwca 2016 r. w godz. 7:30-15:00
Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym będzie
prowadzony nabór do klasy pierwszej w oddziałach z rozszerzonym
programem nauczania języka angielskiego.
Język angielski będzie kontynuacją zajęć prowadzonych w szkole
podstawowej.
Każdy uczeń obowiązkowo wybiera drugi język obcy - hiszpański lub
niemiecki.
DANE OSOBOWE KANDYDATA / KANDYDATKI DO GIMNAZJUM

PESEL:
Imię (imiona) i nazwisko dziecka:
Data i miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania (z kodem):
Adres stałego zameldowania:
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych):
Telefon do matki (opiekuna prawnego):
Telefon do ojca (opiekuna prawnego):
Uwagi:
SZCZEGÓLNE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIA:
(podać najważniejsze)

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
(podać dwa najważniejsze)

RODZINA UCZNIA (niepotrzebne skreślić):
pełna

niepełna

zastępcza

SUGESTIE I PROPOZYCJE RODZICÓW
(Proszę wpisać 1 osobę, z którą dziecko chce uczęszczać do klasy)

Jako drugi język obcy wybieram (proszę podkreślić):
hiszpański

niemiecki

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów szkoły.
2. Podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
3. Uczestniczenia w zebraniach rodziców.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na umieszczenie
wizerunku mojego dziecka w materiałach zdjęciowych, audiowizualnych
i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Gimnazjum w Wieprzu.
Wizerunek mojego dziecka może zostać wykorzystany w celu aktualizacji strony internetowej szkoły
i umieszczenia na gazetkach szkolnych. Administratorem zebranych danych osobowych jest
Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu, 34-382
ul. Szkolna 800. Mam prawo dostępu do treści danych swojego dziecka i ich poprawienia.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

Wyrażam zgodę / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na samodzielny
powrót do domu mojego dziecka w przypadku wcześniejszego
skończenia lekcji.
Wnioskuję / nie wnioskuję (niepotrzebne skreślić) o naukę religii katolickiej /
naukę etyki (niepotrzebne skreślić).
Podpisy czytelne:
matki ................................................
ojca ..................................................
dziecka: ...........................................
Wieprz, dnia…………………….........
INFORMACJE DOTYCZ Ą CE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 KWIETNIA 2004 roku, w sprawie prowadzenia
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych (...)

Między 24 a 28 czerwca 2016 r. w sekretariacie szkoły należy złożyć:
1. Trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres)
2.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE (sprawdzian 6-klasisty).
3.Opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli uczeń posiada (za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych).

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA
Z ODDZIAŁAMI DWUJEZYCZNYMI W WIEPRZU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
1. Szczegółowe terminy dotyczące rekrutacji podawane są na podstawie corocznie wydawanego
Postanowienia Kuratora Śląskiego (terminy składania i przyjmowania dokumentów, terminy podawania do
wiadomości list uczniów przyjętych do klas I).
2. Lista uczniów przyjętych do szkoły powstaje na podstawie listy uczniów otrzymanej przez szkołę z urzędu
oraz złożonych przez uczniów dokumentów.
3. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą wychowawcy przyszłych klas
oraz pedagog szkolny lub psycholog szkolny.
4. Na podstawie listy uczniów przyjętych do szkoły oraz złożonych dokumentów Szkolna Komisja
Rekrutacyjna dokonuje podziału na dwa oddziały.
5. Przy podziale na klasy „A” i „B” brane są pod uwagę:
a) wybór drugiego języka obcego oraz ocena z języka angielskiego uzyskana w klasie szóstej szkoły
podstawowej;
b) średnia ocen ucznia ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
c) wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej;
d) sugestie i prośby rodziców dotyczące m. in. kolegów i koleżanek, z którymi dziecko chce uczęszczać do
klasy
e) inne kryteria określone w rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2015
r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami) i uchwale Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XXI/119/16 z dnia
29 stycznia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 11 lutego 2016 r., poz. 1031).
6. Oddziały mogą liczyć od 16 do 24 uczniów. W szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora szkoły lub
organu prowadzącego mogą mieć większą lub mniejsza liczebność.
7. Ustalone i podane do wiadomości 31 sierpnia 2016 r. oddziały klasy pierwszej funkcjonują w podanym
składzie przez okres próbny ustalony przez dyrektora szkoły. W tym czasie istnieje możliwość złożenia
przez rodziców uzasadnionej prośby na piśmie do dyrektora szkoły o przeniesienie ucznia do innego
oddziału.
8. Po rozpatrzeniu przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną podań rodziców, podane składy oddziałów są
ostateczne i nie podlegają zmianie.
9. Przeniesienia z klasy do klasy odbywają się na podstawie wniosku rodzica. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
za zgodą dyrektora może odmówić przeniesienia ucznia.

Zasady rekrutacji uczniów z innych obwodów
na rok szkolny 2016/2017
do Gimnazjum Mi ę dzynarodowego Partnerstw a
z Oddzia ł ami Dwuj ę zycznymi w Wieprzu
1. Liczbę wolnych miejsc ustala dyrektor gimnazjum, na podstawie zatwierdzonej przez organ prowadzący
organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
2. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przyjmuje do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły. Wniosek powinien
zawierać krótką argumentację rodziców, którzy zdecydowali się na wybór tutejszego gimnazjum.
3. Wnioski o przyjęcie wraz z „Kartami zgłoszenia ucznia” sekretariat gimnazjum przyjmuje między 6 maja
a 10 czerwca 2016 r., zaś świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE między
24 a 28 czerwca 2016 r.
4. O kryteriach przyjmowania do gimnazjum uczniów spoza obwodu oraz terminie składania podań w tym
zakresie dyrektor zawiadamia kandydatów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej szkoły
www.gimnazjum.konto.pl w kwietniu każdego roku. Kryteria te regulują przepisy zawarte rozdziale 2a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami)
i uchwale Rady Gminy Radziechowy-Wieprz nr XXI/119/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z 11 lutego 2016 r., poz. 1031).

W razie pytań, proszę o kontakt ze Sekretariatem Gimnazjum w godz. 7:30-15:00

tel. (33)8675906

